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Wat mag je ver wach ten op de Lof o ten, de fas ci ne rende archi pel in het hoge noor ‐
den? ’s Zomers een sprook jes ach tig land badend in bij zon der zon licht. Niet
alleen over dag, maar ook ‘s nachts, wan neer de mid der nacht zon als levens elixir
van het noor den laag boven de hori zon hangt. De mas sieve berg for ma ties wer ‐
pen hun scha duw over dal en fjord. De kleu ren van de zomer zijn intens. De
groene gras wei des en bruine berg flan ken con tras te ren fel met het blauwe zee wa ‐
ter, de rode vis sers hut ten en de bonte berg flora. Je blik glijdt langs steile en ruwe
berg wan den omhoog en stort ver vol gens als een rots blok recht naar bene den in
de vlakke zee spie gel. De witte zand stran den stre len niet alleen het oog van elke
bezoe ker, maar spre ken even goed tot de ver beel ding van de tal rijke scha pen en
lam me ren die er hun stekje heb ben. De berg we reld nodigt uit tot grootse bele ve ‐
nis sen. Hoe hoog je als wan de laar ook komt, je zal let ter lijk en figuur lijk naar
adem hap pen. Spitse pie ken om je heen en blauw groene baaien aan je voe ten:
aan grij pende schoon heid.
Hier kan je in het licht van de mid der nacht zon je tent opslaan of in een authen ‐
tieke vis sers hut de geur van het vis sers le ven opsnui ven. De zee vo gels nodi gen je
kraai end uit op een boot tocht naar de vogel rot sen en de tal rijke vis in zee ver leidt
tot hen ge l avon tuur.
Eind augus tus valt het doek over de zomer. Ach ter de scher men wordt het Lof o ‐
ten de cor gron dig omge bouwd. In de herfst word je over wel digd door intense
rust en stilte. De bla de ren van de bomen kleu ren goud geel en het wordt weer
don ker ’s avonds. De nach ten wor den lan ger en het dag licht schaar ser, tot in het
hartje van de arc ti sche win ter de nacht over de dag heerst. Met een een uit ge le zen
kans om op zoek te gaan naar het dan sende noor der licht dat een hel dere ster ‐
ren he mel groen kleurt. In janu ari komt de kabel jauw kuit schie ten en ver an de ren
de Lof o ten in een lap pen de ken van stok vis rek ken, de hou ten ker ken van het
noor den.
Elk sei zoen heeft zijn eigen karak ter en biedt de bezoe ker unieke erva rin gen en
onver ge te lijke indruk ken. Maak ken nis met de vele gezich ten van de Lof o ten.
Wees har te lijk wel kom op de eilan den van licht en stilte.
Veel reis- en lees ple zier,
 
Sofie Maer tens en Michiel Vanhee
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Uiter aard houdt Odys see zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers. Zijn
er fou tieve ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den, prij zen en dienst re ge ‐
lin gen? Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pen si ons, cam pings en der ‐
ge lijke? Ook dat horen we graag!
Stuur een email naar: info@ odyssee- reisgidsen. nl
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Typische vissersboot waarmee sinds jaar en dag kabeljauw wordt buitgemaakt

Helemaal in het noordoosten van de Lofoten ligt het eiland Austvågøy. In het
noorden paalt het eiland aan de archipel Vesterålen en in het oosten wordt
het door de zee-engte Raftsund geflankeerd. Dankzij de in december 2007
geopende wegverbinding (Lofast) is Austvågøy zonder veerboot bereikbaar.
Een indrukwekkend berglandschap beslaat het grootste deel van het eiland,
rond de Raftsund vinden we zelfs een aantal duizenders. De hoogste piek, de
Higravtinden, is met zijn 1146 meter meteen ook het dak van de Lofoten. Op
Austvågøy ligt ook de grootste stad van de Lofoten, Svolvær, een levendige
haven die dagelijks met een bezoekje van het Noorse passagiersschip Hurti‐
gruten wordt vereerd.

De zee-engte Rafts und vormt de geo gra fi sche schei dings lijn tus sen het eiland
Austvågøy op de Lof o ten en het eiland Hinnøya op de Ves terålen. Een klein zui ‐
de lijk deel van Hinnøya maakt admi ni stra tief gezien deel uit van de Lof o ten. Het
gaat con creet om het sym pa thieke dorp Diger mu len en onmid del lijke omge ving.
Diger mu len ligt op twin tig kilo me ter van de E10 (afslag even ten oos ten van de
brug over de Rafts und). Het geas fal teerde tra ject tus sen de E10 en Diger mu len is
een van de rus tig ste en meest rus tieke weg stro ken die je op de hele Lof o ten zal
vin den. De Rafts und wijkt niet van je zijde en onge veer half weg kan je zelfs even
in de fameuze Trol lf jord pie pen die aan de over kant van de zee arm ligt.
De popu laire fjord is 2 kilo me ter lang, 72 meter diep en op zijn smal ste punt
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slechts 80 meter breed. Zon der meer een van de popu lair ste attrac ties op de Lo ‐
fo ten. De kale fjord wan den maken je heel klein en stor ten vanaf bijna dui zend
meter hoogte lood recht in het water. Neem ook de tijd om de omrin gende berg ‐
we reld in je op te nemen. Van hier uit heb je name lijk een uit zicht op de aller ‐
hoog ste Lof o ten top pen, waar on der de Higra vt in den (1146 meter) en de Rul ten
(1062 meter).

Diger mu len (240 inw.) kende zijn bloei tijd vanaf eind 19de eeuw tot het begin
van de Tweede Wereld oor log. Vooral de her haalde bezoek jes van de Duitse kei ‐
zer Wil helm II rond 1890 bezorg den het dorp een heuse repu ta tie in het bui ten ‐
land. In het zog van de kei zer von den nog tij dens het inter bel lum dage lijks meer ‐
dere toe ris ten bo ten de weg naar de afge le gen parel. Van die bedrij vig heid valt
van daag niet veel meer te mer ken. De toe stand van het dorp laat zich wel licht
nog het best als ‘coma teus’ omschrij ven. Ide aal dus voor al wie naar rust op zoek
is.
De kerk van Diger mu len werd in 1951 inge wijd. Vanaf het iets lager gele gen kerk ‐
hof heb je een prach tig uit zicht over de zee-engte Rafts und. Bij hel der weer is
zelfs de brug te zien die 20 kilo me ter ver der noor de lijk de Lof o ten met de Ves ‐
terålen ver bindt.
Kei zer Wil helm II bedwong hier meer maals de zoge naamde Diger mul kol len, een
384 meter hoge heu vel met een mach tig uit zicht in de vier hemels rich tin gen. Op
de top van de Diger mul kol len werd de Keiser var den opge richt, een wat pom peus
monu ment ter ere van de des poot.

Digermulen

Wandeling van Digermulen naar Digermulkollen
Categorie: matig zwaar.
Route: Deels aangeduid pad. Een steile, maar vrij korte klim. 360°-
uitzicht op de omliggende bergformaties.
Duur: 1,5 uur heen, 1 uur terug.

 
Tijdens deze wandeling treed je letterlijk in de voetsporen van de Duitse
Keizer Wilhelm II die zowel in 1889 als in 1906 in het gezelschap van zijn
gevolg de Digermulkollen bedwong. Het leverde hem het wat protserige
monument Keiservarden op dat nog steeds boven op de top staat. Voorts
werden speciaal voor Zijne Majesteit op gezette plaatsen kettingen langs
het pad gespannen die ook de hedendaagse wandelaar zullen verblijden.
De beklimming van de Digermulkollen (384 meter) begint in het ‘centrum’
van Digermulen. Tussen de aanlegsteiger van de veerboot en de dorps‐
kerk loopt links vlak naast een woonhuis een aardeweg naar boven. Het
pad stijgt, draait naar rechts en loopt via een grasweide het bos in. Het
is duidelijk te volgen en gaat vrij steil omhoog tussen de bomen door. Af
en toe wijken de bomen voor een prachtig uitzicht op het dorp en de ach‐
terliggende eilanden Store Molla en Årsteinen. Bij het begin van de
zomer word je hier omringd door kleurrijke bloemen en in juli kan je al
snoepen van de eerste blauwe bosbessen.
Eens boven het boomrijk blijf je het pad een eindje rechts van de kale
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In Diger mu len kan je het veer naar het eiland Store Molla  nemen. Store Molla is
een rela tief klein eiland en heeft geen land ver bin din gen. De gevol gen behoe ven
wei nig com men taar. Woon den hier ooit nog zeven hon derd men sen, dan was het
aan tal vaste inwo ners in 2008 terug ge val len tot amper der tig stuks. Op het
eiland is een (grind)weg aan ge legd. Vanaf de kade in Fin n vika kan je zuid oost ‐
waarts naar Ulvågen of zuid west waarts naar Bret te s nes. De 15 kilo me ter lange
kus t route naar Bret te s nes ver dient aan be ve ling. De uit zich ten op de berg pracht
van Austvågøy, met onder andere de 1062 meter hoge Rul ten, zijn rond uit adem ‐
be ne mend. Store Molla zelf biedt meer groen en min der kaal heid dan je
gewoon lijk op de Lof o ten ziet. De zachte kust lijn ver leent het land schap een bijna
lief lijk karak ter.
In de 17de eeuw was Bret te s nes een belang rijk vis sers dorp dat stok vis, lever traan
en gezou ten vis naar Ber gen uit voerde. Later kwam hier ook een gua no fa briek
waar vis meel gepro du ceerd werd uit gedroogde kabel jauw kop pen. De pro duc tie
werd nog uit ge breid naar haringo lie, maar moest uit ein de lijk toch wor den stil ge ‐
legd. De spook ge bou wen van de fabriek staan er wat ver roest bij, maar er gaat
nog steeds een indruk wek kende stank van uit. Bret te s nes is mis schien niet het
meest pit to reske dorp van de Lof o ten, maar de set ting maakt veel goed: het dorp
is prach tig gele gen rond een brede baai met ein de loze witte zand stran den.

Wie de Lof o ten van uit het noor den bena dert, komt via het Ves terålen dorp
Melbu en het veer over de Had s elf jord in Fis kebøl terecht. Daar bie den zich twee
moge lijk he den aan: ofwel neem je onmid del lijk de E10 naar Svolvær (het snel ste
alter na tief), ofwel volg je de secun daire weg 888 om via het dui nen ge bied rond
San den, het mid der nacht zon strand van Lauk vik en de cam ping van Sandsletta
op de E10 uit te komen in Vest pol len (het mooi ste alter na tief).
De ver keers arme route via de 888 is een van de ver ge ten parels van de Lof o ten.
Langs tal rijke fjor den, baaien, land bouw are a len en moe ras sen ver ken je de noor ‐
de lijk ste uit lo per van de Lof o ten. Je wordt daar bij geflan keerd door een rits
berg top pen van een zel den geziene rauw heid.

bergtop volgen tot je links een pad ziet dat de top als het ware langs
achteren benadert. Bovenaan tref je de voornoemde Keiservarden aan,
twee grote steenmannen die lovend de komst van keizer Wilhelm II her‐
denken. Het uitzicht op de zee-engte Raftsund, met kleppers als de
besneeuwde piek Rulten en de boven de Trollfjord uittorenende Trolltin‐
den, is even adembenemend als de blik op de bergen van het vasteland
en de Vestfjord in het oosten. Neem dezelfde weg terug naar beneden.

Store Molla

Fiskebøl

Fiskebøl en omgeving
Bus naar Laukvik-Svolvær; Evenes-Narvik; Melbu-Stokmarknes-Sortland.
Veerboot meermaals per dag vaart het veer 18-732 tussen Fiskebøl en
Melbu op de Vesterålen. Actuele tijdschema’s vind je op
www.177nordland.no./index.php?ac_id=331&ac_parent=280. Informatie:
756 50000.
Accommodatie Kongsmark Hytteferie , Kongsmarka (20 km ten noorden
van Digermulen), www.kongsmark.no, 761 55845, €. Verstild paradijs dat
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